
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Voorjaarsvakantie + margedag 

Vrijdagmiddag begint de 

voorjaarsvakantie (groep 1 t/m 4 

vanaf 12.00 uur, groep 5 t/m 8 vanaf 

14.30 uur).  

Zoals u in de jaarkalender heeft 

kunnen zien, is maandag 27 februari 

een margedag. De leerlingen van 

groep 1 t/m 8 zijn die dag dus extra 

vrij. De peuterspeelzaal is wel 

gewoon open.  

 

Volgend schooljaar 

Zoals we u eerder hebben verteld via 

de nieuwsbrief, starten we volgend 

schooljaar met een vijfde groep.  

Er zijn inmiddels diverse gesprekken 

geweest over een ruimte voor de 

vijfde groep. We hopen daar deze 

week meer duidelijkheid over te 

krijgen. Dit melden we u uiteraard via 

de nieuwsbrief zodra we het weten. 

Wel kunnen we u alvast vertellen dat 

we volgend schooljaar met de 

volgende groepsverdeling gaan 

werken:  

Groep Aantal leerlingen ongeveer 

1/2 15 (+ instroom) 

1/2 15 (+ instroom) 

3 25 

4/5 20 

6/7/8 17 

We hebben gekozen voor een enkele 

groep 3, omdat we veel groep 3 

leerlingen hebben volgend jaar en 

een combinatie 3/4 en een 3/5 

vinden we niet ideaal. We zien zeker 

de meerwaarde van 

combinatiegroepen, maar met deze 

leerlingenaantallen is er nu geen 

goede combinatie te maken.  

Mariasnipperpad 

We hebben nieuwe houtsnippers 

gekregen voor het pad  naast de 

school. De leerlingen hebben 

fantastisch geholpen met het 

verspreiden van de houtsnippers: 

dankjulliewel! 

 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 

 
Afgelopen maandag was er een echte 

ambulance op school. Spannend en 

heel leerzaam! 

 

Groep 3/4/5 

We zijn met rekenen met het 

volgende blok begonnen. Zoals u vast 

al heeft gezien, hangen de doelen van 

het nieuwe blok weer op de deur.  

De tafeltoetsen voor groep 5 zijn 

allemaal geweest. We blijven de 

tafels wel oefenen, want later dit 

schooljaar komen de deeltafels aan 

bod. 
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Agenda: 

 Donderdag 16-02 

Teamvergadering 

 Vrijdag 17-02  

-Carnaval 

-Start voorjaarsvakantie 

t/m maandag 27-02 

 Maandag 27-02 

LET OP: margedag! 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Verder zijn we deze week druk bezig 

geweest met onze carnavalskar. Hij is 

heel mooi geworden! 

 

Groep 6/7/8 

 

Groep 6/7/8 heeft een pilot gedaan 

met opdrachten in het museum de 

Buitenplaats. Ook hebben we een 

tentoonstelling van de schilder Albert 

Moore bekeken. 


